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 א"תשפ חשון ה"כ 

 לכבוד
 2201111 המציעים המתמודדים במכרז

  האיגוד של האינטרנט באתר בפרסום
 
 
 

 1111-22מס' במכרז  מתן תשובות לשאלות שנשאלו  ע"י מציעיםהנדון: 
 ושמירה על הסדר הציבורי בחופי  איגוד ערים כינרת למתן שירותי אבטחה

     
 

 :הריני להשיב לשאלות שנשאלו ע"י מציעים במכרז, כדלקמן
 

 :שאלה 
 המכרז. לחוברת 11לשעת עבודה...עמוד  עלות שכר מינמאלית - 2בטבלה מס 

חופשה, הבראה, חגים וכו',  עפ"י צו ההרחבה בענף השמירה יש לחשב את התנאים הסוציאליים כגון
 רכיבים המובאים בחשבון לחישוב הרכיב . בהתאם לשכר הבסיס ובתוספת

חופשה, הבראה, פנסיה,  למכרז לא נלקחו בחשבון רכיבים אלה כבסיס לחישוב בסעיפים 2בטבלה מס 
   )מצ"ב טבלה( פיצויים, חגים, קה"ל

 .לנ"ל יחסותיאבקש הת
 תשובה:

תחשיב  תואם הכדי למנוע מכרז הפסד.  החישוב נועד לקבוע סכומי בסיס מינימאליים אשר נועדו 
לתחשיבים של החשב הכללי באוצר. המציעים אמורים לעשות את החישובים שלהם  ולתת הצעה 

 בהתאם.

 
 :שאלה 

רכיבים אלה  הוחרגו על ידכם אולם כאשר יגיע זמן תשלום הרכיבים מחלה, שי לחג מענק מצויינות
 .ואין התייחסות לאופן התשלום אליותיסוצ יהיה צורך להפריש בעבורם

 שובה:ת
בתשלום יש להביא בחשבון  .  BACK TO BACK  תשלום מענק מצויינות, מחלה , שי לחג משולמים

+ פנסיה מעביד . לשי לחג ומענק מצויינות  עלויות מעביד : לימי מחלה יש להוסיף ביטוח לאומי מעביד
  יש להוסיף ביטוח לאומי מעביד.

 
 :שאלה 

 .34בעלי תפקידים במערך האבטחה עמוד  7סעיף 
 ובלילה. ביום-שיא בסעיף זה ישנה דרישה להצבת מפקח אבטחה באופן רציף ביום ובתפוסות

   האם האיגוד ישלם עבור נוכחות המפקח.
 תשובה: 

מפקח  – 7.2בעלי תפקידים במערך האבטחה והשמירה, תת סעיף  7, מסמך י"ב, סעיף 31עמ' ראה 
".... מינוי בעל תפקיד למפקח האבטחה מטעם ספק השירות הינה חלק בלתי   - 7.2.4אבטחה, תת סעיף 

נפרד מדרישות המזמין במכרז/חוזה זה ולא תשולם בעבורו תמורה באופן נפרד. המחיר בעבור מינוי 
 ".בעל תפקיד זה כלול במחירי היחידה

 
 

 :שאלה 
לערבות ההצעה. לא ניתן להוציא כרגע את הערבות ואין נתונים נבקש לדעת מהם המדדים המבוקשים 

 .רה שיצאההבמסמכי המכרז או בהב
 תשובה:

בגין מדד הפני המועד האחרון להגשת ההצעות, דהיינו המדד הוא המדד האחרון שיפורסם סמוך ל
 . 1212אוקטובר  חודש

 



 

 

 

 :שאלה 
נבקש לדעת כמה מהשעות מיוחסות לבודקים וכמה למאבטחים חמושים. ההבדל  .5, סעיף 32עמוד 

 .בעלויות משמעותי

 תשובה:
 .ם תימחור זהה עבור מאבטח בסיסי חמוש ובודק ביטחוניידירמסמכי המכרז מג

 
 
 

 
 

 בברכה,                                                                        

 
 דנה בכר                                                                                                     

 מנהלת אגף מינהלת הכינרת                                                                                                               
 רשות ניקוז כינרת                


